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मिस्टर म िंकन जगभरात े िगळ्यात चािंग े प्राचार्य होते. किीत किीत त्ािंचे

मिद्यार्थी तरी अिा मिचार करत अित. ते िगळ्यात चािंग े कपडे घा त,त्ािंचे

हिू िगळ्यात चािंग े होते आमि ते िगळ्यापेक्षा प्रािामिक काि करत. ते

प्रते्क िििंतात मििेज़ िेस्टच्या मकिं डरगाट्यनक्लाि बरोबर चहाची पाट्ी करत.

ते मिस्टर ब्लििच्या िहािीच्या िगायती िु ािंना नेचर िॉक ा घेिून जात अिे. 

ते कधी-कधी शाळेच्या िागे अििाऱ्र्ा त ािाच्या जिळआप ी दुबीि  ाित

अिे आमि िु ािंना आमि त्ािंच्या प्रीिाराना ताऱ्र्ािंचा  ाभ्र घेण्यािाठी आििंत्रि

करत अिे.

आमि महिाळ्यात, ते मििििच्या नाट्कात िािंताक्लॉज होत अित, आमि ते

बाकीच्या धिायच्या ििािंिधे्य िुद्धा हौिेहौिेने भाग घेत अित.

तिे तर मिस्टर म िंकन मब कु िाधे आमि शािंत होते. 



रू्जीन एस्टरहाउि िोडून िगळेजि अिाच मिचार करत अित. रू्जीन ा िगळे

 ोक "ित बी“म्हित. रू्जीन िगळ्या मशक्षकािंना मचडित अिेआमि

िु ािंबरोबर िारािारी करत अिे.तो मब कु शाळेच्या मिद्यार्थाांिारखा

नव्हता.त्ाने इिंग्रजीच्या िगायत मििेि डिंके  ा िेडिं के िं होतिं. क ेच्या मशमक्षके ा

तो िगायत नको होता. रू्जीन खूप बदिाश होता. तो नेहिी रागात अिे, िु ािंना

मशव्या देत अिेआमि ििंधी मिळताच तो त्ािंना िारपीट् करत अिे.

"रू्जीन िास्तिात िाईट् िु गा नाही.” मिस्टर म िंकन म्हिा े. “तो स्वतः च त्रािात

आहे.”कहते रे्थ. 

पि पूिय शाळेत जिळजिळ प्रते्कािाठी रु्जीन एक िोठा िैताग होता. तो एक

दादा होता.



िग एक मदिि तो पमह ीच्या िगायती एका िु ीिर ओरड ा “कार् बघते

आहे तू,बदिाश?” रु्जीन ओरड ा. िग त्ाने त्ा िु ी ा खा ी ढक  ेआमि

मतचे दप्तरओढ े.

“िी मिस्टर म िंकन कडे तुझी तक्रार करेन,” िु गी म्हिा ी.

“जा,जा आनिंदाने जा. िी मिस्टर म िंकन ा मब कु घाबरत नाही.” िग तो

र्थािंब ा.

कारि मिस्टर म िंकन मतरे्थच उभे होते. िग घिंट्ा िाज ी आमि रु्जीन पळून

गे ा.

आता मिस्टर म िंकन, रू्जीनच्या बाबत गिंभीरपिे मिचार करू  ाग े. 

कोिाि ठाऊक, मिस्टर म िंकन, रू्जीनच्या हदर्ा ा किा हात घा िार होते?



/

िग एक मदिि मिस्टर म िंकन पाचिीच्या िगाय ा झाड  ािण्यािाठी िदत

करत होते. तेव्हा त्ािंनी पामह िं की रु्जीन झाडाच्या फािंद्याचे मनरीक्षिकरत

होता.त्ा फािंदीिर एक चिकदार  ा कामडयन (पक्षी) बि ा होता.. 

मिस्टर म िंकननी रू्जीन ा प्रािंगिाती ब्लखडकीत उभ्या अि ेल्या आमि

पक्ष्ािंचे मनरीक्षि करिाऱ्र्ा रु्जीन ा दोनिेळा बमघत े..

मिस्टर म िंकन ाआश्चर्य िाट् े. हे शक्यआहे कार्?



काही मदििािं निंतर मिस्टर म िंकनने रू्जीन ा आपल्या ऑमफििधे्य बो ाि िं. रू्जीन

एका खुचीिर बि ा. मिस्टर म िंकनने आपल्या टे्ब ाचे डर ॉिर उघड िं आमि त्ातून

एक िुिंदर पुस्तक काढ े. ते चिकदार रिंगीत पुस्तक पक्ष्ािंच्याबाबत होते. त्ािंनी एका

पानाकडे बोट् दाखित म्हट् े, “हे छोटे् पक्षी िाझ्या घराच्या जिळच्या झाडािर खूप

आहेत, पि ि ा त्ािंचे नाि िामहत नाही.

रू्जीन आपल्या खुचीिरून उठ ा आमि तो मिस्टर म िंकनच्या जिळ गे ा. “ते रेड-

कैप नट्हैच आहे. िर्यभरात ते र्ािेळी नेहिी मदित नाहीत.”

“अििं िाट्तिं तु ा पक्ष्ािंची बरीच िामहती आहे!”  मिस्टर म िंकनआश्वािक हित

म्हिा े.

“हो , ि ा िामहत आहे कारि खूप काळ िी आजोबािंच्या शेतािर रामह ो आहे, आमि

मतर्थिं खूप िारे पक्षी होते- कोिंबड्या, धोबी,गितािरी पक्षी. आम्ही मतर्थिं कबुतरे पि

पाळ ी होती.”

“तुझे आजोबा रमिक िािूि आहेत अििं िाट्तिं.” मिस्टर म िंकन म्हिा े. िग रू्जीन, 

मिस्टर म िंकनच्या खो ीतून बाहेर आ ा.



एका आठिड्यानिंतर जेव्हा रू्जीन एक मदिि प्रािंगिाजिळून

गे ा- तेव्हा मिस्टर म िंकनने त्ा ा बमघत े. तो उदाि मदित

होता.

“तू ि ा िदत करशी का?” मिस्टर म िंकनने मिचार े.

“कार्!"

“ते प्रािंगि पक्ष्ािंनी भर े िं पामहजे. पि इर्थिं कोिी पक्षी रे्तच

नाहीत.” िग प्राचार्ाांनी एमट्र र्ि कडे बमघत े.

“प्रािंगिािधे्य चुकीची रोपे  ाि ी आहेत, जी पक्ष्ािंना आकमर्यत

करत नाहीत. आता त्ािंच्यािाठी र्ोग्य भोजन नाही.” िग रु्जीन

दूर जािू  ाग ा.

“ हे िगळिं तु ा तुझ्या आजोबािंनी मशकि िं का?

रू्जीनने िळून मिस्टर म िंकनकडे प्रर्थिच पामह िं.

“कदामचत."

“ तू प्रािंगिा िधे्य पक्ष्ािंना आकमर्यत करण्यािाठी आम्हािं ा िदत

करूशकतो का? रु्जीन?” िग मिस्टर म िंकनने रू्जीन कडे

पक्ष्ािंचे पुस्तक िोपि िं. “बघ, कदामचत हे पुस्तक तु ा काही

िदत करे .”

रू्जीन आधी तर आिाक झा ा. िग त्ाने पक्ष्ािंचे ते िुिंदर पुस्तक

त्ाने हातात घेत िं,आमि हॉ च्या खा ी मनघून गे ा.



जि जिे मदिि जाऊ  ाग े, त्ा पुस्तकाने कधी रु्जीनची

िार्थ िोड ी नाही. इिंग्रजीच्या मशमक्षकेने ते पुस्तक िगायत

िाचण्याची परिानगी मद ी. “िी त्ा ा िाचतािंना बघून खुश

झा े.” मििेज़ डिंक म्हिाल्या. आमि जेव्हा तो पुस्तक

िाचत निे ,तेव्हा तो नेहिी प्रािंगिात अिे. रू्जीनआमि

मिस्टर म िंकन र्ािंनी पक्ष्ािंना आकमर्यत करण्यािाठी रोपिं

आमि झाडिं आमि पक्ष्ािंना खाण्यािाठी धान्यआमि

उपरु्क्त मबर्ािंची र्ादी तर्ार के ी.

त्ािंनी पक्ष्ािंच्या खाद्यािाठी तीन मफडर तर्ार के े.



त्ािंनतर प्रािंगिात हळूहळू पक्षी रे्िू  ाग े. नट्हॅच, िूबडडयि, 

आमि अनेक रिंगाचे म़िने्चि. इतके िेगिेगळ्या प्रकारचे पक्षी रे्िू

 ाग े की िगळ्या शाळेत ी िु िं िेळोिेळी पक्षी बघण्यािाठी

आमि त्ािंचे कारनािे बघण्यािाठी मतर्थिं उभे राहत अित.

आता काही मदििािंपािून रू्जीन खरिंच खुश िाट्त होता. तो आता

दुिऱ्र्ा िु ािंना मचडित निे.



िग एक मदिि मिि चू, मिस्टर म िंकनच्याऑमफि िधे्यआल्या

“प्रािंगिात एका घरट्यात दोन िॉ डय बदकिं आहेत."

मिस्टर म िंकन हॉ िधे्य पोहच े, आमि मतर्थिं त्ािंनी एक नरआमि िादी

िॉ डय मतर्थिं पामह े. त्ािंचे घरटे् प्रािंगिात दमक्षि-पूिय कोपऱ्र्ात होते.

मिस्टर म िंकनने रू्जीन ा प्रािंगिाच्या दुिऱ्र्ा बाजू ा उभा अि े िं पामह िं. 

आमि त्ािंनी त्ा ा शाब्बािकीचे र्थम्स-अप मद िं.

“ि ाआशा िाट्ते की बदकािंची ही जोडी आप ी अिंडी देती ,” रु्जीनने

एक मदिि म्हट् िं. काही मदििानिंतर मिस्टर म िंकन र्ािंनी घरट्यात पाच

अिंडी बमघत ी. “बि एक ििस्याआहे. बदकािंनी पाण्याजिळ राहिे

गरजेचे आहे. त्ािंना बाहेर त ािािर जाििं  ागे . कारि त्ािंची िु िं

आपल्या आई िमड ािंिारखे उडू शकिार नाही.”

“ि ाआशा आहे रू्जीन की तू मिचार करून र्ािर

उत्तर शोधशी ,” मिस्टर म िंकन म्हिा े. आमि िग

त्ािंनी रु्जीनच्या खािंद्यािर हात ठेि ा.

आता रू्जीन काही ित बी िु गा रामह ा नव्हता.



तीन मदििा निंतर हॉ िधे्य गोिंधळ िाज ा होता. मििेज़ बेब्लडिंग रू्जीन ा घेिून

मिस्टर म िंकनच्या कार्ाय र्ात पोहच ी.

मिस्टर म िंकनने रू्जीनकडे अमिश्वािाने बमघत िं. “ कार् झा िं?” त्ािंनी मिचार िं.

“िाझी इच्छा आहे की रू्जीननेच तुम्हािं ा पूिय गोष्ट िािंगािी,” मििेज़ बेब्लडिंग म्हिाल्या.

पि रू्जीनने तििं काही के िं नाही.  तो घृिास्पदआमि उद्धट् मदित होता.

“जेििाच्या रािंगेत त्राि िुरु झा ा,” मििेज़ बेब्लडिंग म्हिाल्या. रू्जीनने िेब्लिकोहून

आ ेल्या आपल्या दोन मिद्यार्थाांना मनिड िं त्ाने “बोकड” आमि “पािंढऱ्र्ा कातडी” र्ा

नािाने त्ािंना मचडि िं.                                   

“िी र्ा घट्नेची तपाििी करेन,” मिस्टर म िंकनने चुपचाप म्हट् िं. 

मिस्टर म िंकन िु ा ििोर बि े.

"रू्जीन, िाझी त्वचा पि भूरी आहे.” रू्जीनने मिस्टर म िंकनकडे बमघत िं.

“हे ि ा िामहतआहे, रू्जीन – जी व्यक्ती पक्ष्ािंिर पे्रि करते,जिे तू करतो, त्ा

व्यक्तीच्या हडदर्ात दे्वर् अिू शकत नाही.”

िग रू्जीन रडू  ाग ा. “ जेव्हा िी तुम्हािं ा िदत केल्यानिंतर घरी जातो तेव्हा

िाझे िडी एकदि मचड े.”

त्ािंने हिंदका देत म्हट् े, “ ते म्हिा े की आता तू आिच्या िारखा रामह ा

नाही.”



“आिच्या िारखा," मिस्टर म िंकनम्हिा े.. 

ते रू्जीन ा प्रािंगिाच्या ब्लखडकीकडे घेिून गे े. मतर्थ िं िातािरि

पक्ष्ािंच्या मक ीमब ीिुळे मजििंत झा े होते. "ि ा मचििी, नी किं ठ, 

कामडयनल्स, नट्हैचआमि िॉ डय मदितआहेत. हे िेगिेगळ्या

प्रकारचे आमि रिंगाचे पक्षी र्ा जागे ा िुिंदर करत नाही का?”

रू्जीनने हो अशी आप ी िान ह ि ी.

"ठीकआहे , देिानेच र्ा िगळ्यािंना बनि िं आहे. िगळ्या

प्रकारच्या पक्ष्ािंना. त्ाने आपल्या ििाांना िेगिेगळे बनि े आहे,, 

रू्जीन, ित् हेआहे की,शाळेत तुझ्या िारखे िगळी िु िं- ितभेद

आमि तुिच्याती अिंतरािमहत –िाझे छोटे् पक्षी आहेत. हो िाझे

छोटे् पक्षी! आमि तुझ्या िमड ािंनी जे काही म्हट् िं त्ात िं कार्

बरोबर,कार् चूक,त्ाचिं उत्तर िुद्धा र्ातच आहे.” मिस्टर म िंकन

म्हिा े.



“िाझे िडी तुम्हािं ा िाईट् नािाने हाक िारतात, मिस्टर

म िंकन. त्ािंच्याजिळ प्रते्कािाठी जो त्ािंच्यापेक्षा िेगळा आहे,

त्ािाठी एक िाईट् नािआहे.”

मिस्टर म िंकन बऱ्र्ाच िेळ काहीच बो  े नाही. "रू्जीन, कधी

कधी  ोकआपल्या मिचारात फितात जिे बदकिं त्ा प्रािंगिात

फि े होते,” मिस्टर म िंकन मिचारपूियक म्हिा े.

“पि िाझे आजोबा अिे नव्हते.”

मिस्टर म िंकन र्ािंनी िु ाच्या खािंद्यािर हात ठेि ा. “ि ा तुझ्या

आजोबािंना भेट्ार्चिं आहे. पि रु्जीन, तू ि ा एक िचन दे, 

घरात मकतीही िाईट् गोष्टी घडल्या तरी, तू शाळेत िाझ्या

िगळ्या छोट्या पक्ष्ािंबरोबर दरे्ने आमि िन्मानाने िागशी . 

तू कोिा ा मचडििार नाही आमि न कोिा ा िाईट्िाईट्

बो शी . कृपर्ा ि ा िचन दे.

रू्जीनने िचन मद े.



जि जिे मदिि जाऊ  ाग े, िॉ डय नर-िादी प्रािंगिाच्या बाहेर

मनघून शाळेच्या िागच्या त ािािर मनघून गे े. ते आता आपल्या

मपल्ािंना बऱ्र्ाच िेळािाठी एकट्िं िोडून जात अित. रू्जीन

आमि मिस्टर म िंकन र्ािंना िामहत होते की आता अशी िेळआ ी

आहे की, जेव्हा त्ािंना बदकािंच्या मपल्ािंना प्रािंगिाच्या बाहेर घेिून

जाऊन त ािापर्ांत नेििं गरजेचे आहे. त्ािाठी त्ािंनी एक र्ोजना

तर्ार के ी.



आमि जेव्हा तो िोठा मदििआ ा, तेव्हा िु ािंना त्ािंच्या त्ािंच्या िगायत

र्थािंबार् ा िािंमगत िं. िग रू्जीनआमि मिस्टर म िंकनने प्रािंगिाचा

दरिाजा उघड ा आमि ते आत गे े. त्ा दोघािंनी िॉ ाडय आई-बाबा

िारखे "मगिंग ... मगिंग“म्हिण्याचा अभ्याि के ा होता. िग त्ािंनी

बदकािंच्या मपल्ािंबरोबर गप्पा िारल्या,आमित्ािंना त्ािंच्या िागे-िागे

र्ार् ा राजी के िं.

नर िल्ाडय , प्रािंगिाच्या दरिाज्यािर चढ ा आमि त्ाने

हॉ च्या खा ी बमघत िं.हॉ च्या शेिट्ी नर िल्ाडय ,  ॉनआमि

त ाि दोन्ही बघू शकत होता.

"मगिंग ... मगिंग," रू्जीन म्हिा ा.



िादी िल्ाडय प्रर्थिच बाहेर आ ी, िग एक-एककरूनत्ािंची मपल्िं

त्ािंच्या िागे-िागे आ ीत. तो त्ािंना परत-परत बो ाित होता, आमि

िल्ाडय पररिार त्ाच्या िागे-िागे जात होता.

िग नर-िादी  गेच पुढे झा े आमि बदकािंची मपल्िं त्ािंच्या िागे-िागे

पळत गे ी. बाहेरच्या दरिाज्यािर मपल्िं एक क्षि र्थािंब े, िग. नर-

िादी िल्ाडय र्ािंनी दरिाज्याच्या बाहेर उडी िार ी आमि त्ािंनी

आपल्या प्रते्क मपल्ा ा आज्ञा पा न करण्यािाठी तर्ार के िं. 



मिस्टर म िंकनआमि रू्जीन दोघािंनी बदकािंना पहाडािरून

खा ी पळत जातािंना बमघत िं. शेिट्ी नर-िादी बदकािंनी

आमि त्ािंच्या मपल्ािंनी एकत्रच त ािात उडी घेत ी. 

“आता ि ा कळ िं की बदकािंच्या मपल्ािंना पािी मकती

आिडतिं,” मिस्टर म िंकन हित म्हिा े. त्ािंचा मिश्वाि बित

नव्हता की बदकाची मपले् इतकी छान पोहू शकती .



शाळेतल्या िु ािंचे आईिडी पहाडािर एकत्र जिा झा े होते-

त्ािंना दुरून बघार् ा िािंमगत िं होतिं . िग रू्जीनने िागून त्ा ा

कोिी हाक िारल्याचा आिाज ऐक ा. “रू्जीन! बेट्ा तू किा आहे!”

ते रू्जीनचे आजोबा होते! रू्जीन पहाडाकडे पळत गे ा.

मिस्टर म िंकन पि मतर्थिं गे े.

“हे िाझे आजोबा आहेत!” रू्जीन म्हिा ा.

“ि ा िामहत आहे,” मिस्टर म िंकन म्हिा ा.

रू्जीन त्ािंच्याकडे िळा ा. मिस्टर म िंकनचा हा चित्कार होता कार्?  

त्ाचे आजोबा इर्थिं अिण्याशी त्ािंचिं काही घेििं-देििं होतिं का?

िगआजोबािंनी मिस्टर म िंकन र्ािंच्याशी िनापािून हात मिळि ा.   

“िी मनमश्चतपिे परत तुिच्या बरोबर राहू इब्लच्छतो, आजोबा,” रु्जीन

म्हिा ा. आमि िग रु्जीन आमि त्ाचे आजोबा एकिेकािंच्या बरोबर

पहाडािर चा त गे े.

आजोबािंनी आप ा हात िु ाच्या खािंद्यािर ठेि ा. “ आपि बघू र्ा, 

बेट्ा ,आपि जरूर बघू र्ा.” ते म्हिा े.



निंतर रू्जीनआमि मिस्टर म िंकन बरोबर त ािाच्या मकनाऱ्र्ािरून खा ी उतर े. 

रू्जीन, मिस्टर म िंकन ा काही िािंगू इब्लच्छत होता. 

“तू त्ा बदकािंना बाहेरचा रस्ता दाखि ा, रु्जीन,” मिस्टर म िंकन म्हिा े. 

“पि, तुम्ही ि ा िाझ्या काळ्या कोठीतून बाहेर रे्ण्याचा रस्ता दाखि ा, मिस्टर

म िंकन." रू्जीन हि ा. िग तो र्थािंब ा आमि त्ाने आपल्या प्राचार्ाांच्या डोळ्यात

बमघत िं. “मिस्टर म िंकन, िी जरूर अििं काही करेनज्यािुळे तुम्हािं ा िाझा गिय

िाटे् . िी िचन देतो.”

ििाप्त


